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ก าร ศ ก
ศ ษา
ส าขาเชชย
ช ว ชาญ/ส นใ จ
งานส อน
Advanced Phycology
Algae & Aquatic Plants for Fisheries
Algal Biotechnology
Algal Propagation
Bioactive Subatance from Algae
Green Technology in Fisheries
Green Technology in Fishery
Lab. in Algae & Aquatic Plants for Fisheries
Phycology
Plankton for Aquacuiture
Planktonology
Practicum
Selected Topic in Fishery Science and Technology
seminar
Seminar (ปรวญญาเอก)
special problem
Special Problems
ปปญหาพวเศษ
ววทยานวพ นธย
สลมมนา
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2553
ปป 2553-2556

การศศก ษาปรวมาณและองคยประกอบเคมชเพชอ
ช การผลวต เอทานอลจากสาหรนายทะเลในประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ฤทธวต
ธ าข นอนทมล
ม อวส ระของสารสกลด จากสาหรนายทะเลบางชนวด ในประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2553-2554 ความหลากหลายทางชชวภาพแหลนงนนาต ในแผนนดวนจลงหวลด นครศรชธรรมราช สงขลา พลทลทงและสตมล ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งาน
นโยบายและแผนทรลพ ยากรธรรมชาตวและสวงช แวดลขอม
ปป 2554

การใชขส าหรนายขนาดใหญนเพชอ
ช ดมด ซลบกกาซคารยบอนไดออกไซดย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากบรวษท
ล ปตท. จตากลด (มหาชน)

ปป 2554-2555 การพลฒนาสาหรนายดมนาลวเอลลนาในการผลวต เบตขาแคโรทชนเพชอ
ช สนงเสรวมการใชขประโยชนยจากพชน
น ทชด
ช น
ว เคคมในภาคตะวลนออกเฉชยงเหนชอ ( ผมรข ว
น มโครงการ
) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2554-2555 การเพาะเลชย
น งเนชอ
น เยชอ
ช หญขาชะเงาเตนา เพชอ
ช การอนทร ก
ล ษยแหลนงหญขาทะเล ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล ภายใตขโครงการความรนวมมชอ
ระหวนางไทย-ญชป
ช น
ปท (NRCT-JSPS)
ปป 2554-2555 ความหลากหลายของสาหรนายดมนาลวเอลลนาจากแหลนงดวนเกลชอสวนเธาวยใ นภาคตะวลนออกเฉชยงเหนชอและการปรลบสภาวะทชเช หมาะสมในการเลชย
น งเพชอ
ช ผลวต
เบตขาแคโรทชน ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2554-2556 การผลนแปรตามฤดมก าลขององคยประกอบทางเคมชใ นสาหรนายสชนาตน ตาลสกทล Sargassum บรวเวณหาดนางรอง อตาเภอสลต หชบ จลงหวลด ชลบทร ช ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากศมนยยนานาชาตวส รว น
ว ธรเพชอ
ช การววจย
ล พลฒนา และถนายทอดเทคโนโลยช
ปป 2554

การพลฒนาศลก ยภาพของโคพชพ อดทะเลเพชอ
ช เปปนอาหารทชม
ช ช
ช ว
ช ต
ว สตาหรลบการเพาะเลชย
น งสลต วยนาตน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2554

การเพาะเลชย
น งเนชอ
น เยชอ
ช หญขาทะเลเพชอ
ช การอนทร ก
ล ษยและการใชขประโยชนย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2554
สมบลตก
ว ารออกฤทธวท
ธ างเภสลชววทยาแบบภายนอกรนางกายของสารสกลด จากสาหรนายสชนาตน ตาลสกทล Sargassum บรวเวณหาดนางรอง อตาเภอสลตหชบ จลงหวลด
ชลบทร ช ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2555

การพลฒนาศลก ยภาพหญขาทะเลและสาหรนายทะเลเพชอ
ช ใชขใ นธทร กวจตมป
ข ลาทะเล ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว

ปป 2555
มหาชน)

การศศก ษาการใชขส าหรนายขนาดใหญนเพชอ
ช ดมด ซลบกกาซคารยบอนไดออกไซดยใ นระดลบตขนแบบ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากบรวษท
ล ปตท. จตากลด (

ปป 2555-2556

การพลฒนาหญขาทะเลและสาหรนายทะเลเพชอ
ช ใชขใ นธทร กวจตมป
ข ลาทะเล ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว

ปป 2556
ผลของอะเดลโฟพาราไซดยตอ
น ประสวทธวภาพการสลงเคราะหยแสง ปรวมาณและคทณสมบลตว
ว น
ขท ของสาหรนายขขอ Gracilaria salicornia ( C. Agardh) Dawson
( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2557

ผลของอวพ-ว เอนโดไฟตยตอ
น คทณลลก ษณะของสาหรนายวทน
ข กลทม
น กราซวล าเรชย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
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ปป 2558-2559 การคลด เลชอกจทล ชชพ ทางทะเลทชม
ช ศ
ช ก
ล ยภาพและการศศก ษาสภาวะทชเช หมาะสมตนอการเจรวญ และการสรขางกรดไขมลนจตาเปปนเพชอ
ช ใชขประโยชนยจากอาหาร
สลต วยและการบรวโภคของมนทษยยโดยใชขก ลชเซอรอลเปปนแหลนงคารยบอน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2558-2560 การเสรวมอาหารกทงข ดขวยสารสกลด sulfated galactans จากสาหรนายผมนางเพชอ
ช เพวม
ช ภมมค
ว ม
ขท กลนและตขานเชชอ
น เเบคทชเรชยตายดนวนในกทงข ( ผมรข ว
น มโครงการ )
ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2559
มก.

การคลด แยกและผลของอวพ-ว เอนโดไฟตวคแบคทชเรชยทชเช จรวญในสาหรนายวทน
ข เศรษฐกวจกลทม
น กราซวล าเรชย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล

ปป 2560-2562 ประสวทธวภาพของสารสกลด จากสาหรนายทะเลทชอ
ช อกฤทธวย
ธ บ
ล ยลงน การทตางานของเอนไซมยไ ทโรซวเนสและการสรขางเมคด สชเมลานวนในเซลลยเมลาโนมา ( หลว
หนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2560
การศศก ษาขขอมมล เพชอ
ช จลด ทตามาตรฐานการปฏวบต
ล ท
ว างการเพาะเลชย
น งทชด
ช ส
ช าต หรลบฟารยมเลชย
น งสาหรนายทะเล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งาน
มาตรฐานสวนคขาเกษตรและอาหารแหนงชาตว
ปป 2560-2561 การคลด เลชอกจทล ชชพ ทางทะเลทชม
ช ศ
ช ก
ล ยภาพและการศศก ษาสภาวะทชเช หมาะสมตนอการเจรวญและการสรขางกรดไขมลนจตาเปปนเพชอ
ช ใชขประโยชนยในอาหารสลตวย
และการบรวโภค ของมนทษยยโดยใชขก ลชเซอรอลเปปนแหลนงคารยบอน (ตนอเนชอ
ช งปปทช 2) ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2560-2561 ความหลากหลายทางพลนธทก รรมและการแพรนก ระจายเชวงชชวภมมศ
ว าสตรยของสาหรนาย Bostrychia tenella ในบรวเวณปปาชายเลนของประเทศไทย ( ผมข
รนวมโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากคณะประมง มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2561-2563
ววจย
ล มก.

การคลด เลชอกและเกคบสายพลนธทแ
ย พลงกยต อนพชชทะเลทชม
ช ศ
ช ก
ล ยภาพในการใชข ประโยชนยใ นอนาคต ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทน

ปป 2561-2563 การประเมวนสถานภาพทางพลนธทก รรมในปปจจทบน
ล และคทณภาพวทน
ข ของประชากรสาหรนายผมนาง (Gracilaria fisheri) ทชม
ช าจากการเพาะเลชย
น งและแหลนง
นนาต ธรรมชาตวใ นประเทศไทย เพชอ
ช นตาไปสมข
น อ
ข เสนอแนะทางการจลด การเชวงอนทร ก
ล ษยและการเพาะเลชย
น งอยนางยลงช ยชน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2561-2563 การสตารวจทรลพ ยาการชชวภาพในระบบนวเวศทางทะเล บรวเวณสถานชวจ
ว ย
ล เพชอ
ช การพลฒนาชายฝปงฝ อลนดามลน จลงหวลด ระนอง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททน
จากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2561-2563 เสรวมสรขางองคยความรมแ
ข ละการใชขประโยชนยจากทรลพ ยากรชชวภาพในระบบนวเวศทางทะเล บรวเวณสถานชวจ
ว ย
ล เพชอ
ช การพลฒนาชายฝปงฝ อลนดามลน จลงหวลด
ระนอง และพชน
น ทชใ
ช กลขเคชยง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2562
การจลด ทตาฐานขขอมมล ลายพวมพยด เช อคนเอ (DNA barcoding) ของทรลพ ยกรชชวภาพทางทะเลและชายฝปงฝ บรวเวณจลงหวลด ระนอง และพชน
น ทชใ
ช กลขเคชยง ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2562

การศศก ษาหาววธก
ช ารและสภาวะการอบแหขงทชเช หมาะสมสตาหรลบสาหรนายทะเล ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2562

นวลต กรรมในการผลวต สาหรนายทะเลเพชอ
ช พลฒนาและใชขประโยชนยเปปนผลวต ภลณฑยอาหารสทขภาพ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2562
ผลของการทตาแหขงและอายทก ารเกคบรลก ษาตนอคทณคนาทางโภชนาการและสมบลตเว ชวงฟปงกยชน
ชล ของสาหรนายทะเล ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด
หนทนววจย
ล มก.
ปป 2562-2563 การผลวต กรดไขมลนโอเมกา-3 จากไฮโดรไลเสทของเศษใบและยอดอขอยดขวยเชชอ
น Aurantiochytrium limacinum ในถลงหมลก ขนาด 1 ลวตร ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานกองททนสนลบสนทนการววจย
ล (สกว.)
ปป 2562-2564 สารออกฤทธวท
ธ างชชวภาพจากสาหรนายสตาหรลบการกระตทน
ข ภมมค
ว ม
คข กลนในกขงค และการควบคทมการสรขาง biofilms ของเเบคทชเรชยกนอโรคและการพลฒนาการ
นตาสนงสาร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากงบประมาณแผนนดวนปป 2562 ผนานมหาววทยาลลยมหวด ล
ปป 2563-2564 นวลต กรรมในการผลวต สาหรนายทะเลเพชอ
ช พลฒนาและใชขประโยชนยเปปนผลวต ภลณฑยอาหารสทขภาพ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากหนนวยบรวหารและ
จลด การททนดขานการเพวม
ช ความสามารถในการแขนงขลนของประเทศ (บพข)
ปป 2563-2564 ผลของการทตาแหขงและอายทก ารเกคบรลก ษาตนอคทณคนาทางโภชนาการและสมบลตเว ชวงฟปงกยชน
ชล ของสาหรนายทะเล ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ททนจาก
หนนวยบรวหารและจลด การททนดขานการเพวม
ช ความสามารถในการแขนงขลนของประเทศ (บพข)
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Jantana Praiboon, Anong Chirapart, รศ.ดร.อรพวน ภมมภ
ว มร, Yoshihiko Akakabe, "Anticancer Activities of Cold Water Polysaccharide Extracted from
Gracilaria edulis (S.G. Gmelin) P.C. Silva", วารสารววทยาศาสตรย มข 40 (1) (2012)
- Jantana Praiboon, โศรดากรณย พวมลา, มลทรชยา แหละเหยคบ, Anong Chirapart, "Adsorption of basic dye on the green alga Spirogyra sp.", วารสารววทยา
ศาสตรย มข 40 (1) (2012)
- ศวร ก
ว ล
ท โตขตา, Somchit PALAKAS, ผศ.ดร.กรองจลนทรย รลต นประดวษฐย, Jantana Praiboon, "Antiproliferative activity of ethanolic extract from Sargassum
spp. against adriamycin-resistant human small cell lung carcinoma cell line", วารสารววจย
ล เทคโนโลยชก ารประมง 7 (S1) (2013) 81-91
- วสลนตย สทมน
ว ทวล ,ช ปนวด า บรรจงสวนศวร ,ว Jantana Praiboon, Wanwimol Klaypradit, "กวจกรรมการตขานอนทมล
ม อวส ระของสารสกลด หยาบจากสาหรนายพวงองทน
น
(Caulerpa lintillifera) สาหรนายททน
น (Sargassum oligocystum) และสาหรนายเขากวาง (Garcilaria changii)", วารสารเทคโนโลยชก ารอาหาร มหาววทยาลลยสยาม 9 (1)
(2014) 63-75
- Nattawarit Nunsaksa, Jantana Praiboon, Pongsatorn Puangsombat, Anong Chirapart, "Effects of Hydrochloric Acid Preatreatment on Ethanol Yield
of Agarophyte, Gracilaria tenuistipitata", Kasetsart University Fisheries Research Bulletin 39 (1) (2015) 38-47
- พรพวมล เพคชรโยธวน, Jantana Praiboon, Anong Chirapart, "Antibacterial Activity of Seaweed Extracts against Acne inducing Bacteria
(Propionibacterium acnes)", วารสารววจย
ล และพลฒนา มจธ. 38 (3) (2015) 273-282
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- สทนส
ว า เครชอทอง , Jantana Praiboon, Anong Chirapart, "Photosynthetic Response of Gracilaria fisheri (Xia & Abbott) Abbott, Zhang & Xia to
Irradiance, Temperature and Salinity Variation", Journal of Fisheries and Environment 42 (2) (2018) 52-61
- RATIYA THUWAPANICHAYANAN, Donludee Jaisut, Jantana Praiboon, "Effect of Drying Temperature on Drying Kinetics, Energy Consumption
and Bioactive Compounds of Sea Lettuce", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 50 (2(พวเศษ)) (2019) 157-160
ระดลบนานาชาตว
- Jantana Praiboon, Anong Chirapart, Yoshihiko Akakabe, รศ.ดร.อรพวน ภมมภ
ว มร, Tadahiko Kajiwara, "Physical and Chemical Characterization of Agar
Polysaccharide Extracted from the Thai and Japanese Species of Gracilaria", Science Asia 32 (suppl1) (2006) 11-17
- วชณา สวทธวธนสมบมร ณย, Jantana Praiboon, Vittaya Punsuvon, "Evaluation of the potential of Chlorella sp. for biodiesel production", Advance Materials
Research 781-784 (-) (2013) 2438-2444
- รศ.ดร.กนกพรรณ วงศยประเสรวฐ,ย Tawut Rudtanatip, Jantana Praiboon, "Immunostimulatory activity of sulfated galactans isolated from the red
seaweed Gracilaria fisheri and development of resistance against white spot syndrome virus (WSSV) in shrimp", Fish & Shellfish Immunology 36 (1)
(2014) 52-60
- Anong Chirapart, Jantana Praiboon, พงศธร พวงสมบลต,ว ชทตม
ว า พลฒนะผล, ณลฐวรวส นทน
น รลก ษา, "Chemical composition and ethanol production potential of
Thai seaweed species", Journal of Applied Phycology 26 (6) (2014)
- Ramaraj Sathasivam, Jantana Praiboon, Anong Chirapart, Savitr Trakulnaleamsai, Prasart Kermanee, Sittiruk Roytrakul, Niran Juntawong,
"Screening, phenotypic and genotypic identification of b-carotene producing strains of Dunaliella salina from Thailand", Indian Journal of Geo-Marine
Sciences 43 (12) (2014)
- Chantarawan SAENGKHAE, Yanee PREMSURIYA, Rattanaporn SRIVIBOOL, Jantana Praiboon, "Sensitization of Human Carcinoma of
Nasopharynx Cells to Doxorubicin and Induction of Apoptosis by Sargassum baccularia Lipophilic Fraction", Walailak Journal of Science and
Technology (WJST) 12 (6) (2015) 515-525
- ปปญจพล ชลยศทจยากร, Jantana Praiboon, Chatcharee Kaewsuralikhit, "The effect of temperature on growth and lipid and fatty acid composition on
marine microalgae used for biodiesel production", Journal of Applied Phycology 30 (1) (2018) 37-45
- Sathasivam, R., Pongpadung, P., Jantana Praiboon, Anong Chirapart, Savitr Trakulnaleamsai, Roytrakul, S., Niran Juntawong, "Optimizing NaCl
and KNO3 concentrations for high ฮฒ-carotene production in photobioreactor by dunaliella salina ku11 isolated from saline soil sample", Chiang Mai
Journal of Science 45 (1) (2018) 106-115
- Anong Chirapart, Jantana Praiboon, "Comparison of the photosynthetic efficiency, agar yield, and properties of Gracilaria salicornia (Gracilariales,
Rhodophyta) with and without adelphoparasite", Journal of Applied Phycology 30 (1) (2018) 149-157
- Jantana Praiboon, Somchit PALAKAS, ธวด ารลต นย นขอยรลก ษา, Prof. Kazuo Miyashita, "Seasonal variation in nutritional composition and anti-proliferative
activity of brown seaweed, Sargassum oligocystum", Journal of Applied Phycology 30 (1) (2018) 101-111
- Jantana Praiboon, Somchit PALAKAS, Noiraksa, T, Miyashita, K, "Seasonal variation in nutritional composition and anti-proliferative activity of
brown seaweed, Sargassum oligocystum", JOURNAL OF APPLIED PHYCOLOGY 30 (1) (2018) 101-111
- Sathasivam, R, Pongpadung, P, Jantana Praiboon, Anong Chirapart, Savitr Trakulnaleamsai, Roytrakul, S, Niran Juntawong, "Optimizing NaCl and
KNO3 Concentrations for High beta-carotene Production in Photobioreactor by Dunaliella salina KU11 Isolated from Saline Soil Sample", CHIANG
MAI JOURNAL OF SCIENCE 45 (1) (2018) 106-115
- Nunraksa, N., Rattanasaensri, S., Jantana Praiboon, Anong Chirapart, "Comparison of ethanol production from Gracilaria fisheri and Gracilaria
tenuistipitata cultivated in aquaculture system in Thailand", Journal of Applied Phycology 30 (6) (2018) 3319-3325
- Anong Chirapart, Jantana Praiboon, Kangsadan Boonprab, Puangsombat, P., "Epiphytism differences in the commercial species of Gracilaria, G.
fisheri, G. tenuistipitata, and G. salicornia, from Thailand", Journal of Applied Phycology 30 (6) (2018) 3413-3423
- Rattanasaensri, S., Nunraksa, N., Narongrit Muangmai, Jantana Praiboon, Anong Chirapart, "Ethanol production from Gracilaria fisheri using three
marine epiphytic yeast species", Journal of Applied Phycology 30 (6) (2018) 3311-3317
- ณลฐวรวศ นทน
น รลก ษา, สทร ฉ
ช าย รลต นแสนศรช, Jantana Praiboon, Anong Chirapart, "Proximate composition and the production of fermentable sugars,
levulinic acid, and HMF from Gracilaria fisheri and Gracilaria tenuistipitata cultivated in earthen ponds", Journal of Applied Phycology 31 (1) (2019)
683-690
- Tawut Rudtanatip, Boonyakorn Boonsri, Jantana Praiboon, Kanokpan Wongprasert, "Bioencapsulation efficacy of sulfated galactans in adult
Artemia salina for enhancing immunity in shrimp Litopenaeus vannamei", Fish and Shellfish Immunology 94 (-) (2019) 90-98
- นางสาวนวนวต ยย คลนองแคลนว, Jantana Praiboon, มนทกานตว ทขามตวน
น , Prapansak Srisapoome, "Antibacterial and Antiviral Activities of Local Thai Green
Macroalgae Crude Extracts in Pacific white Shrimp (Litopenaeus vannamei)", Marine Drugs 18 (3) (2020) 1-22
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชทม ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- โศรดากรณย พวมลา, สทธาสวนช มนมญปรลชญาภรณย, Anong Chirapart, Jantana Praiboon, "Antibacterial activity of seaweed extracts against pathogenic
bacteria", การประชทมววชาการสาหรนายและแพลงกยต อนแหนงชาตว ครลงน ทชช 5 (2011)

พวมพยครลงน ลนาสทด เมชอ
ช 15/7/63

หนขา 3 จาก 5

ขขอ ม ล
ม อาจาร ย ม
ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

นางสาวจลนทนา ไพรบมร ณย

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร ผมช
ข ว
น ยศาสตราจารยย

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาชชวววทยาประมง คณะประมง

- วรวฎฐา เลวศ ดตารงเดช , อรรถชลย คลนธชมพม , Anong Chirapart, Jantana Praiboon, "Antioxidant Activities of Fucoidan from Brown Seaweeds", การประชทม
ววชาการสาหรนายและแพลงกยต อนแหนงประเทศไทย ครลงน ทชช 5 (2011)
- Jantana Praiboon, สทธาสวนช มนมญปรลชญาภรณย , วชร ยา แซนเหลชยง , Anong Chirapart, "Antioxidative Activities and Phenolic Content of Solvent Extracts of
Some Seaweeds", การประชทมววชาการสาหรนายและแพลงกยต อนแหนงชาตว ครลงน ทชช 5 (2011)
- กนกวรรณ ชนางทอง, มลทรชยา แหละเหยคบ, สทวรรณา วรสวงหย, Jantana Praiboon, "Nutritional Composition and Antioxidant Activity of Ulva rigida", การประชทม
ววชาการสาหรนายและแพลงกยต อนแหนงชาตว ครลงน ทชช 5 (2011)
- นางสาวสทธาสวนช มนทญปรลชญาภรณย, นางสาวธวด ารลต นย นขอยรลก ษา, Anong Chirapart, Jantana Praiboon, "Seasonal variation in nutritional value of brown
seaweed genus Sargassum from Nang Rong Beach, Chonburi Province", การประชทมววชาการการประชทมสาหรนายและแพลงกยต อนแหนงชาตว ครลงน ทชช 6 (2013)
- นางสาวศวร ก
ว ล
ท โตขตา, Somchit PALAKAS, ผศ.ดร.กรองจลนทรย รลต นประดวษฐย, Jantana Praiboon, "Anticancer activities of Sargassum against
adriamycin-resistant human small cell lung carcinoma cell line", การประชทมสาหรนายและแพลงกยต อนแหนงชาตวครลงน ทชช 6 (2013)
- Jantana Praiboon, นางสาวธวด ารลต นย นขอยรลก ษา, ศ. กาญจนภาชนย ลวว
ช มโนมนตย, "The Effect of Season on Fucoxanthin and Phlorotannin Contents in
Sargassum Species from Nang from Rong Beach, Sattahip, Chon-buri Province", การประชทมสาหรนายและแพลงกยต อนแหนงชาตว ครลงน ทชช 6 (2013)
- พวร ณ
ท จลนทรยเทวช , Jantana Praiboon, Sansanee Wangvoralak, PAILIN JITCHUM, "Biomass and Species Composition of Phytoplankton in Bang
Pakong Estuary", เรชอ
ช งเตคมการประชทมทางววชาการ ครลงน ทชช 54 ของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2016)
- มลธวร า ทองหมลน, Jantana Praiboon, Urairathr Nedtharnn, PAILIN JITCHUM, "Temporal Variation of Microzooplankton in Bang Pakon Estuary", การ
ประชทมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงน ทชช 54 (2016)
- กาญจนภาชนย ลวว
ช มโนมนตย, ธวด ารลต นย นขอยรลก ษา, จลนทนา แสงแกขว, Jantana Praiboon, ศวร ก
ว ล
ท โตขตา, "BIODIVERSITY OF SEAWEEDS AND SEAGRASSES
IN LANTA ISLANDS NATIONAL PARK, KRABI PROVINCE", การจลด ประชทมววชาการ ชมรมคณะปฏวบต
ล งว านววทยาการ อพ.สธ. ครลงน ทชช 7 (2016)
- Jantana Praiboon, ศวร ก
ว ล
ท โตขตา, สทธาสวนช มนมญปรลชญาภรณย, ธวด ารลต นย นขอยรลก ษา , กาญจนภาชนย ลวว
ช มโนมนตย, "ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF BROWN
SEAWEED EXTRACTS FROM SAMAESAN ISLANDS AND ADJACENT AREA", การจลด ประชทมววชาการ ชมรมคณะปฏวบต
ล งว านววทยาการ อพ.สธ. ครลงน ทชช 7
(2016)
- อนทชา อวนทนา, Jantana Praiboon, Y
ต oshihiko Akakabe, Anong Chirapart, "Seasonal Variation on Yields and Chemical Composition of Sulfated
Polysaccharide from Gracilaria salicornia (Gracilariaceae, Rhodophyta)", การประชทมววชาการววทยาศาสตรยทางทะเล ครลงน ทชช 5 (2016)
- Anong Chirapart, Narongrit Muangmai, Jantana Praiboon, "Morphology: an indicator of agar yield from some Gracilaria", การประชทมววชาการสาหรนาย
และแพลงกยต อนครลงน ทชช 8
(2017)
- ณลฐวรวศ นทน
น รลก ษา, สทร ฉ
ช าย รลต นแสนศรช, Jantana Praiboon, Anong Chirapart, "Improvement Ethanol Production from Gracilaria tenuistipitata and
Gracilaria fisheri", การประชทมววชาการสาหรนายและแพลงกยต อนแหนงชาตว ครลงน ทชช ๘ (2017)
- สทนส
ว า เครชอทอง , Jantana Praiboon, Anong Chirapart, "Effect of Temperature on the Photosynthesis of Gracilaria fisheri (Xia & Abbott) Abbott,
Zhang & Xia", การประชทมววชาการสาหรนายและแพลงกยต อนแหนงชาตว ครลงน ทชช ๘ (2017)
- Jantana Praiboon, ธมลวรรณ ระเวง, ธวด ารลต นย ศรชวรรณา, ศทภกานตย ชลยโชตวร านลนทย, "Antibacterial Activity of Ethanolic Extract from Brown Seaweed
Against Fish Pathogenic Bacteria", การประชทมววชาการสาหรนายและแพลงกยต อนแหนงชาตว ครลงน ทชช 8 (2017)
- กมลลลก ษณย นวล สทวรรณ, Jantana Praiboon, Anong Chirapart, "Effect of Seaweed Liquid Fertilizers from Caulerpa lentillifera, Gracilaria fisheri, and
Sargassum binderi on Growth of Lactuca sativa var.crispa L.", การประชทมววชาการสาหรนายและแพลงกยจอนแหนงชาตว ครลงน ทชช 8 (2017)
- อนวร จ
ท นย กลนอมจวต ร, ฑวชากร บทญคง, Anong Chirapart, Jantana Praiboon, "Comparative evaluation and selection of method for phenolic compound
extraction from Sargassum binderi", การประชทมววชาการสาหรนายและแพลงกยต อนแหนงชาตว ครลงน ทชช 8 (2017)
- RATIYA THUWAPANICHAYANAN, Donludee Jaisut, Jantana Praiboon, "Effect of Drying Temperature on Bioactive Compounds and Energy
Consumption of Sea Lettuce Drying", การประชทมววชาการและเสนอผลงานววจย
ล พชชเขตรขอนและกศงช รขอน ครลงน ทชช 12 (2019)
ระดลบนานาชาตว
- Anong Chirapart, Kangsadan Boonprab, Jantana Praiboon, โศรดากรณย พวมลา, Jinrapa Phothikasikorn, Akakabe Yoshihiko, Matsui Kenji , Kajiwara
Tadahiko, "Sulfated polysaccharides from the torpical species of Caulerpa in Thailand. A paper presented at", The 4th JSPS-NRCT joint seminar on
17-21
November 2004, Fukuoka, Japan (2004)
- Jantana Praiboon, Prof Kasuo Miyashita, "Chemical Characterization of Lipid Extracts from Thai Seaweed", The workshop for the fostering
program for young and female reserachers in sustainable fisheries sciences in Shoutheast Asia (2010)
- Anong Chirapart, Jantana Praiboon, ดร.เฉลวมชลย เรชองชลยนวคม, ดร. ชลชวลช กะลลมพะเหตว, "Carbon dioxide reduction using macro algae in Thailand:
Screening for a tolerance strain to carbon dioxide concentration", 6th Asian Pacific Phycological Forum (2011)
- นายวสลนตย สทมน
ว ทวล ,ช Jantana Praiboon, ดร.ปนวด า บรรจงสวนศวร ,ว Wanwimol Klaypradit, "ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF THREE MACROALGAE
EXTRACT OBTAINED BY DIFFERENT EXTRACTANT", International Fisheries Symposium-IFS2012 (2012)
- Jantana Praiboon, Chatcharee Kaewsuralikhit, PAILIN JITCHUM, Suriyan Tunkijjanukij, "Fatty acid composition of five species of marine
phytoplankton", the 1st Asian Marine Biology Symposium (2012)
- Anong Chirapart, Jantana Praiboon, นายพงศธร พวงสมบลต,ว นางสาวชทตม
ว า พลฒนะผล, "Chemical composition and ethanol production potential of Thai
seaweed species", The 21th International Seaweed Symposium (2013)
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- Sitthithanaboon, W., Jantana Praiboon, Vittaya Punsuvon, "Evaluation of the potential of chlorella sp. for biodiesel production", 3rd International
Conference on Chemical Engineering and Advanced Materials, CEAM 2013 (2013)
- นางสาวปภลส สรา แสงธนม, Pilanee Vaithanomsat, Jantana Praiboon, "Ethanol Production from Sargassum sp. by a Simultaneous Saccharification and
Fermentation Process", The 1st International Symposium on Microbial Technology for Food and Energy Security (2013)
- เปมวก า ขตาวชร ะ, Wanwimol Klaypradit, Juta Mookdasanit, Jantana Praiboon, "Soluble Polysaccharide from Green Caviar (Caulerpa lentillifera):
Preparation steps", FFTC-NTOU Joint International Seminar on Integration of Promising Technology for Aquaculture and Fisheries (2013)
- Jantana Praiboon, Somchit PALAKAS, ผศ.ดร.กรองจลนทรย รลต นประดวษฐย, Anong Chirapart, Kazuo Miyashita, "Cytotoxic activity of brown seaweed
lipids against adriamycin-resistant human small cell lung carcinoma cell line", the 21st international seaweed symposium (2013)
- Jantana Praiboon, ณลฐนลนทย สรขอยทรลพ ยย, Anong Chirapart, "Chemical Characterization and Biological Activity of Sulfated Polysaccharide from Thai
Agarophyte", China-Japan-Korea and Southeast Asia Joint Symposium on “Advance processing Technology and Safety Control of Aquatic
Products” (2014)
- นายปปฐจพล ชลยศทจยากร, นางสาวอรทโณทลย คชต ะนนทย, Chatcharee Kaewsuralikhit, Jantana Praiboon, "Biomass and Lipid Production of Four Marine
Phytoplankton", the International Conference on the 8th Thailand-Taiwan Bilateral Conference and the 2nd UNTA Meeting with the theme “Science
Technology and Innovation for Sustainable Tropical Agriculture and Food” (2014)
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